ANBI-verslag 2016
Naam

Inloophuis Tiel – College van Diakenen Protestantse Gemeente
Tiel

RSIN

813612809

Postadres

Kerkplein 3
4001MX Tiel

Bezoekadres

Inloophuis
Kerkplein 1A
4001MX Tiel
tel: 0344-622733

Doelstelling

Missie: Er zijn om recht te doen aan en stem te geven aan
kwetsbare mensen, door een voorziening die zich kenmerkt met
de missie: ontmoeting en zinvolle activering.
Visie: Het ont-moeten is geen vrijblijvend contact maar het
scheppen van ruimte voor een goede en nabije relatie, om zorg
voor en om waardigheid van de ander. In de Presentiebenadering van waaruit wij werken gaat het om er zijn voor de ander,
veel meer dan het oplossen van problemen. Belangrijke waarden
daarbij zijn erkenning van de ander, wederzijdsheid, een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, de wil de
ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te
schrijven. Dit betekent ook het aangeven van grenzen en mensen zo nodig corrigeren of bijsturen.
Door zinvolle activering wordt geprobeerd om mensen in hun
kracht zetten.

Postbus 299
4000AG Tiel

De zorg voor de naaste wordt vormgegeven door het bieden van
een plaats waar rust, ruimte, gastvrijheid, ontmoeting, respect,
bevestiging en zingeving wordt geboden, zowel door beroepskrachten als door betrokken vrijwilligers.
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Beleidsplan
(hoofdlijnen)

Activiteiten van het Inloophuis
Ontmoeting en activering zijn de pijlers waar het Inloophuis op
rust.
Ontmoeting. Dat we élke dag van twaalf tot drie open zijn is een
kostbaar goed waar nog telkens mensen over verbaasd zijn. Het
geeft continuïteit en zekerheid: ik kan er elke dag terecht. Door
overheidsbezuinigingen vallen andere plekken van ontmoeting
weg en regelmatig weten nieuwe mensen dan ook de weg naar
het Inloophuis te vinden. Ook ontslag en/of het wegvallen van
sociale verbanden is een reden waarom mensen bij ons binnenkomen. Een goedkoop kopje koffie en vooral de zeer betaalbare
‘gewone’ maaltijden zijn soms ook een motief. Het belangrijkste
is echter de gezellige en gastvrije sfeer waarin gasten en vrijwilligers met elkaar omgaan. Dat klimaat bepaalt mede de identiteit
van het Inloophuis en we waken ervoor deze sfeer te behouden.
Daarnaast zijn er relaties met het project Tielse Maatjes (van
Ruimte voor AndersZijn).
Activering is met name middels projecten aan de orde gekomen.
Verreweg de grootste onderneming is de realisering van de Stadsmoestuin Franciscushof. Hoewel niet veel bezoekers van het
Inloophuis hieraan deelnemen, zijn er wel andere vrijwilligers
actief geworden in de tuin. Zij zijn met name via NL-doet bij de
tuin betrokken geraakt. Onder hen vluchtelingen en mensen
met een beperking.

Werving van middelen
Voor het uitvoeren van de activiteiten van het Inloophuis moet
voortdurend gezocht worden naar de benodigde middelen.
Voor de lopende exploitatie worden vanuit de diaconie, de Hoogendijkstichting en enkele steunfondsen structurele bijdragen
ter beschikking gesteld.
Gezocht wordt naar meer subsidieverleners die bereid zijn voor
meerdere jaren een (substantiële) bijdrage te leveren voor de
activiteiten van het inloophuis.
Daarnaast wordt onderzocht om "vrienden van het InloophuisTiel" te werven, zodat ook particulieren en bedrij-

ven/organisaties met een relatief kleine bijdrage (vele kleintjes
maken één grote) het Inloophuis kunnen steunen.
Een andere mogelijkheid is de inkomsten verhogen. Deze bestaan nu uit structurele subsidies, eigen inkomsten, incidentele
donaties en de vorig jaar ingezette projectsubsidies. Het is gebleken dat wij wat betreft de projecten niet vaak tevergeefs bij
fondsen aankloppen.
Samenwerking met andere organisaties biedt de mogelijkheid
om ook voor de exploitatiekosten een partner te vinden. Hoe de
gemeente om zal gaan met subsidieaanvragen binnen het kader
van de WMO is onzeker maar onze activiteiten sluiten zo goed
aan bij het beleid dat er in ieder geval uitgezocht wordt waar
mogelijkheden liggen. Ook via de Beursvloer Tiel – een evenement waar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden elkaar ontmoeten, netwerken en ‘handelen’ in
maatschappelijke betrokkenheid – zijn er misschien mogelijkheden om steun te krijgen van bedrijven. Dan gaat het niet om geld
maar om helpende handen, kennis en kunde, creativiteit, faciliteiten etc.
Het beheer van het vermogen
De penningmeester is zelfstandig bevoegd over de middelen te
beschikken tot een bedrag van maximaal € 1.500 per transactie.
Daarboven is een aanvullende goedkeuring vereist van een diaken van de diaconie waar het Inloophuis onder valt.
De besteding van het vermogen
Het vermogen van het Inloophuis is voornamelijk bedoeld als
reserve voor kosten bij eventuele inkrimping van de werkzaamheden.
Organisatie
Het Inloophuis valt nu onder het College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente Tiel. Het streven is om het Inloophuis
onder te brengen in een daarvoor op te richten Stichting. De
verwachting is dat de Stichting Diaconaal Centrum Tiel vóór 1 juli
2017 zal zijn opgericht. Vanuit deze Stichting zullen het Inloophuis Tiel, de moestuin Franciscushof en de Tielse Maatjes worden aangestuurd.
Daarnaast is het bestuur van Inloophuis Tiel in 2016 zeer actief

geweest met het zoeken naar een nieuw onderkomen voor de
activiteiten van het Inloophuis, aangezien de Protestantse Gemeente Tiel het huidige onderkomen ter verkoop heeft aangeboden.
Bestuur
(functies)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

Bestuur
(namen)

Voorzitter: vacant
Secretaris: Dhr. J.H. van Bockel
Penningmeester: Dhr. J. van den Akker (tevens wnd. Voorzitter)
Algemeen lid: Mevr. E.M. Schröer-Leenders
Algemeen lid: Dhr. D.B. Slob

Beloningsbeleid
(bestuur)

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.
Bestuursleden kunnen eventueel gemaakte onkosten declareren.

Beloningsbeleid
(beroepskrachten)

Voor de bepaling van de rechtspositie van de werknemers geldt
de "Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers" met de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van
de Protestantse Kerk in Nederland.
Bezoldiging vindt plaats in schaal 9.

